
 

 

 Protokoll 

Barn, utbildning och kultur 
nämnden  

Sida 1(22) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: torsdagen den 22 oktober 2020 kl 08:30-12.50 Paragrafer §§ 130-145 

Plats: Nämndrummet, Hova  

Underskrift:  
  

Anja Nyström 
Ordförande 

Ulf Andersson 
Sekreterare 

  
Justeras  

Victor Albertsson Tidestedt  
 
 
Beslutande Anja Nyström (S), Ordförande 

Evelina Eriksson (S), 1:e vice ordförande 
Victor Albertsson Tidestedt (M) 2:e vice ordförande 
Pia Zimmermann (S) 
Monica Joby (M) Tjänstgörande ersättare 

 

Ersättare   

Övriga Awaz Karim, verksamhetschef 
Ulf Andersson, nämndsekreterare 
Eeva Barth, rektor. § 133 
Elenor Spetz Ramberg, rektor. § 133  
Cathrine Evertsson Andersson, rektor. § 133 
Karin Olausson, rektor. § 133 
Sofia Ferm, rektor. § 133 

 

 



 

 

 Protokoll 

Barn, utbildning och kultur 
nämnden  

Sida 2(22) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Barn, utbildning och kultur nämnden 

Sammanträdesdatum 2020-10-22 

Anslagsdatum "[från och med datum]" -- "[Till och med datum]"  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 3(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 4(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 130 Dnr 52  

Val av justerare 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden utser Victor Albertsson Tidestedt att justera 
protokollet.  

 
     

 
     

 
   

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 5(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 131 Dnr 53  

Godkännande av dagordning 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden godkänner dagordningen   

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
     

Beslutsunderlag 
Budgetpunkten bordläggs 

Beslutet ska skickas till 
"[Skriv här]"  

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 6(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 132 Dnr 54  

Anmälan om eventuellt jäv 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  

 
     

 
     

 
     

 
 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 7(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 133 Dnr 2020-00110 600  

Rektorer presenterar kvalitetsrapporter och måluppfyllelse 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade. 

 

Barn-, utbildning och kulturnämnden ger verksamhetschefen i uppdrag att gör en 
uppföljning av skolornas arbete med IT.  

Behandling på sammanträdet 
Victor Albertsson Tidestedt (M) påpekar att det skulle vara bra om det alltid stod 
vem som skrivit kvalitetsrapporten. 

Eeva Barth och Karin Olausson redogör för förskolans måluppfyllelse och 
kvalitetsarbete.  Förutsättningar för kommunens förskolor är ganska lika. 

Förskolans specialpedagog har ett delvis nytt uppdrag som handledare av personal 
och detta har tagits emot väl av pedagogerna. 

Miljön på Näckrosens förskola i Otterbäcken är sliten och Lysmaskens innemiljö är 
omodern, men man får jobba med de förutsättningar man har. 

Victor Albertsson Tidestedt (M) frågar om det finns något konkret som politiken 
kan hjälpa till med när det handlar om miljön på förskolorna?  

Nya utbildade förskollärare som gjort sin praktik här är på ingång till kommunen. 

Coronapandemin har påverkat förskolorna mycket med sjukskrivningar och vård av 
barn.  

Många barn väntar på plats i förskolan i Hova. Det är roligt men svårlöst.  

 

Anja Nyström (S) undrar om det görs analyser angående pojkar och flickors 
måluppfyllelse i förskolan.  Eeva Barth förklarar att man gör analyser, men att 
arbetet borde utvecklas. 

 

Pia Zimmerman (S) undrar om förskolorna är tillgänglighetsanpassade? 

Eeva Barth svarar att tillgängligheten är god men att vissa saker är högt placerade 
och svåra att nå för barnen. 

Cathrine Evertsson Andersson undrar om man ser skillnad på utbildad personal 
outbildad?  



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 8(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Förskolerektorerna svarar att de med förskollärarutbildning får ta ett större ansvar 
för barnens utbildning. 

 

Cathrine Evertsson Andersson redogör för måluppfyllelse och kvalitetsarbete på  

Gullstensskolan F-6.  

Pia Zimmerman (S) undrar om elever i särskolan kan får grundskolebetyg?   

Cathrine svarar ja på frågan. 

 

Det finns en grupp på skolan som drar sig undan och inte vill umgås med andra än 
den egna gruppen. 

Victor Albertsson Tidestedt (M) undrar hur man arbetar för att inkludera denna 
elevgrupp? 

Cathrine svarar att man arbetar mycket med språkundervisning, men att 
värdegrundsarbetet är lika viktigt. 

Elenor Spetz Ramberg påpekar vikten av att arbeta med kunskaps och 
språkförstärkande arbetssätt. 

 

Cathrine berättar att man försöker gå ifrån handuppräckning på lektionerna för att 
få fler delaktiga. 

Victor Albertsson Tidestedt (M) undrar om man fått några negativa reaktioner på 
detta arbetssätt. 

Cathrine svarar att problemet med att inte få räcka upp handen har eleverna vant 
sig med nu. 

 

Nämnden undrar var på skolan kränkningar sker. 

Cathrine svarar att det är mest på skolgården när man spelar bordtennis och King. 
Men ibland sker det i klassrummet också. Eleverna blir osams när de inte är 
överens om vilka regler som gäller för leken. 

Anja Nyström (S) frågar hur man följer upp måluppfyllelsen på skolan? Och hur 
ofta sker det?  

Cathrine berättar att det sker kontinuerligt på Unikum, men att vissa lärare inte är 
tillräckligt digitala. 

 

Pia Zimmerman (S) frågar hur man arbetar med de elever som inte klarar Unikum?  



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 9(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Cathrine förklara att man arbetar muntligt med dessa. Unikum är ett 
utvecklingsområde på skolan som en förstelärare håller i.  

Anja Nyström (S) undrar om eleverna är delaktiga av analys av måluppfyllelsen? 

Cathrine berättar att det går att utveckla detta med mer formativ bedömning. 

Analys visar att pojkars sämre läsning påverkar resultaten i matematik. Pojkar är 
även sämre på att utrycka sig muntligt. 

Eeva Barth undrar hur man arbetar med att förändra detta? Möter man killarna 
där de är? Man måste individualisera. 

 

Sofia Ferm berättar att specialläraren på Gullstensskolan 7-9 har börjat göra 
analyser kring vad eleverna saknar när de börjar årskurs 7. 

Pia Zimmerman (S) anser att det är bra med analyser kring skillnader i 
måluppfyllelsen mellan pojkar och flickor och bra att man blir medveten om 
problemet.  

Elenor Spetz Ramberg berättar att utvecklingen av elevhälsan kommer att ge 
eleverna större tillgång till kuratorskontakt. 

Cathrine tackar för god samverkan med nämnden under sina 5 år som rektor på 
Gullstensskolan F-6. 

 

Eeva Barth redogör för måluppfyllelse och kvalitetsarbete på Regnbågsskolan F-6. 

Evelina Eriksson (S) anser att det är bra att fritidshemmens arbete synliggörs.  

Eeva berättar att hon sett till att alltid någon på fritids alltid kan vara med på 
eftermiddagskonferenser och att det är viktigt skola och fritids samverkar. 

 

Sofia Ferm redogör för kvalitetsarbete och måluppfyllelse på Gullstensskolan 7-9 
och särskola. 

Victor Albertsson Tidestedt (S) undrar om man kan se skillnader på elevernas 
kunskaper beroende på om man kommer från skolan i Gullspång eller Hova när de 
börjar åk 7?  

Sofia har inte sett några sådana skillnader än men att det är viktigt att identifiera 
elever i behov av stöd tidigt. 

Pia Zimmerman (S) Undrar om man kan få föräldrar att använda Unikum på 
utvecklingssamtalen på låg och mellanstadiet? 

Vidare undrar Pia Zimmerman varför är maten inte blivit bättre på skolan?  



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 10(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sofia berättar att hon startat ett utvecklingsarbete tillsammans med elever och 
måltidspersonal. 

Eleverna ska inte bara klaga på skolmaten utan också berätta vilken mat de vill ha.  

 

Anja Nyström (S) vill att skolorna gör en utvärdering av de stora IT satsningar som 
är gjorda sedan 2014. Verksamheten ska utvärdera: Användning av datorer och 
iPads, Programmen Unikum och Teams och användning av interaktiva projektorer 
på skolorna.  

 

 

 

 

Bakgrund 
Varje termin informerar kommunens rektorer om måluppfyllelsen på sina enheter.  

Beslutsunderlag 
Kvalitetsrapport Hova förskola 19-20 

Kvalitetsrapport Lysmasken och Näckrosen 19-20 

Kvalitetsrapport Gullstensskolan 7-9 2019 

Måluppfyllelse Gullstensskolan F-6 

Betyg VT 20 Gullstensskolan 7-9 

Kvalitetsrapport Regnbågsskolan 19-20 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Awaz Karim 

Sofia Ferm 

Elenor Spetz Ramberg 

Eeva Barth 

Karin Olausson 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 11(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 134 Dnr 2020-00008 009  

Information skolchef 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Introduktion av rektorer har startat. Verksamhetschefen har tät kontakt med de 
nya rektorerna och de ska bland annat få utbildning i lönesystemet. 

Avonova ska börja arbeta på Gullstensskolan 7-9 och skapa en handlingsplan för 
bättre arbetsmiljö efter höstlovet.  

Verksamhetschefen har förståelse för att personal inte riktigt förstår rekryteringen 
av rektor.  

Mariestadstidningen vill ha information om budgetuppföljning. 

P4 Skaraborg har begärt ut alla mail mellan skolchef, HR chef och tidigare rektor. 

Nu är det dags att satsa framåt för barn och elevers skull.  

Bakgrund 
Verksamhetschefen informerar om händelser som kan vara viktiga för nämnden 
att känna till.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Awaz Karim 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 12(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 135 Dnr 2019-00125 040 

Budget 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden bordlägger ärendet till nästa nämndsmöte då 
ekonomicontrollern är sjuk.  

Behandling på sammanträdet 
Ärendet bordläggs.  

Bakgrund 
Verksamhetschef redogör för budgetprognos september.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 13(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 136 Dnr 2020-00044  

Revidering av delegationsordning 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att godkänna delegationsordning 
2020 med en ändring på s. 5.  

Behandling på sammanträdet 
Victor Albertsson Tidestedt (M) påpekar att på s. 5 bör man formulera om: 
Anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 40 § kommunallagen.  

Verksamhetschef kommer att ändra texten.  

Bakgrund 
Delegationsordningen för barn-, utbildning och kulturnämnden har inte reviderats 
sedan 2015.  

Beslutsunderlag 
Delegationsordning Barn-, utbildning och kulturnämnden. 

Delegationsordning 2020 BUK 

 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 14(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 137 Dnr 2020-00109 600  

Frånvaro elever 20/21 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerad.  

Behandling på sammanträdet 
Nästa sammanträde redovisas siffror för september och oktober.  

Bakgrund 
Verksamhetschef redogör för elevfrånvaron på kommunens skolor.  

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 15(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 138 Dnr 2020-00106 009 

Ansökan om skolskjuts vid särskilda förhållanden 20/21 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar: 

Att anlita sakkunnig för att göra en välgrundad utredning angående elevens rätt till 
skolskjuts. 

 

 

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Vårdnadshavare har överklagat Barn-, utbildning och kulturnämndens beslut att 
inte bevilja ansökan om skolskjuts till anslutningspunkt under årets mörka tid. 

 

 

Beslutsunderlag 
Dom 4157-20 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Awaz Karim 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 16(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 139 Dnr 2020-00111 600 

Organisatorisk och social arbetsmiljöenkät 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Ny enkät görs av HR avdelningen oktober 2020.  

Bakgrund 
Varje år genomförs enkäten: organisatorisk och social arbetsmiljöenkät.  

Beslutsunderlag 
Organisatorisk och social arbetsmiljöenkät.  

Beslutet ska skickas till 
Akt  

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 17(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 140 Dnr 2020-00011 009  

Information kränkande behandlingar 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden beslutar att man vill ha en sammanställning 
av kränkningar i kommunens skolor höstterminen 2020 och att man får fylligare 
information och analys av kränkningar från skolorna 

.  

Behandling på sammanträdet 
Nästa nämnd ska skolornas statistik över kränkningar redovisas med analys.  

Bakgrund 
Kränkande behandling innebär ett kränkande av barns/elevers värdighet. 

Som verbala kränkningar räknas bland annat nedsättande tilltal, ryktesspridning, 
eller verbala hot. 

Verbala kränkningar kan även ske via telefon eller över internet. Som fysiska 
kränkningar räknas bland annat fysiskt våld eller utfrysning. 

 

Beslutsunderlag 
     

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Elenor Spetz Ramberg 

Sofia Ferm 

Eeva Barth 

Karin Olausson  

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 18(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 141 Dnr 2020-00004 002 

Delegationsbeslut 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Anja Nyström har fattat ordförandebeslut att Jakob Jensen får föra kommunens 
talan i domstol.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut. Fullmakt och behörighet att föra kommunens talan i domstol.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Jakob Jensen 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 19(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 142 Dnr 2020-00080  

Delegation Anställning 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
På grund av anställningsstopp måste chefer få godkännande av verksamhetschef, 
om anställningstiden är längre än tre månader ska kommunchef godkänna 
anställningen.  

Beslutsunderlag 
Blankett för dispens för anställning av skolsköterska.  

Beslutet ska skickas till 
Akt  

Kommunchef 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 20(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 143 Dnr 2020-00009 009 

Delgivning Fas 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Nämnden delges FAS-protokoll från augusti.  

Beslutsunderlag 
Protokoll FAS barn och utbildning 200828 

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 21(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 144 Dnr 2020-00039  

Delgivning Anställningsavtal 2020 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden förklarar sig delgivna.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
Nämnden delges anställningsavtal tecknade i september.  

Beslut om anställning ska gå till kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Avtalsrapporter.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

Kommunstyrelsen 

 

 



 

 

 Protokoll 
Barn, utbildning och kultur 
nämnden 

2020-10-22 

 

Sid 22(22) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 145 Dnr 2019-00096 009 

Barnkonventionen 

Barn, utbildning och kultur nämndens beslut 
Barn-, utbildning och kulturnämnden anser att barnkonventionen och 
jämställdhetsperspektivet beaktats i alla beslut.  

Behandling på sammanträdet 
     

Bakgrund 
En analys utifrån barnkonventionen ska göras i varje beslut som nämnden tar. 
Dessutom behöver jämställdhetsperspektivet diskuteras eller hanteras i varje 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Checklista för jämställda beslut.  

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


